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ORDEM DO DIA 

REUNIÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO 

25 de maio de 2022 

Nos termos da alínea o), do número 1, do artigo 35º e número 2, do artigo 53º, do Anexo I à Lei 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, a seguir 

se indicam os assuntos da ordem do dia, para a reunião acima referida, a realizar pelas 10 

horas no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município.  

 
 
I. Discussão e votação da ata da reunião ordinária do dia 11-05-2022.  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

III. Informações 

 

 IV. Ordem do Dia  

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência  

 

1. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão de mandato apresentado por Susana 

Margarida Costa de Almeida Devesa. 

 

2. Adesão do Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho Internacional dos Museus – ICOM 

Portugal.  

 

B. Serviço Municipal de Proteção Civil  

 

1. Colocação de Sinalética na Rua Fernando Namora, Condeixa-a-Nova.  

 

2. Colocação de Sinalética no Bairro Novo, Senhora das Dores. 
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C. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação  

C.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

C.1.2. Contabilidade e Orçamento  

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

1.2.2. Apoio Financeiro a “Os UGAS” – Associação Desportiva e Cultural de Ega para aquisição 

de viatura.  

 

1.2.3. Apoio Financeiro a Condeixa Aquaclube, no âmbito do IV Torneio de Natação 

Conímbriga.  

 

1.2.4. Apoio Financeiro à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal do Missa, para 

aquisição de tinta para pintura da sede.  

 

1.2.5. Apoio Financeiro ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no âmbito das 

atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares – 2022.  

 

C.1.3. Património e Controlo  

 

1.3.1. Indemnização por danos em habitação, sita na Rua Alfredo Pires de Miranda, 

provocados pela infiltração de águas ocorrida na habitação, propriedade do Município de 

Condeixa-a-Nova. 

 

 
C.1.4. Contratação Pública  
 
1.4.1. Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – 

Renovação de contrato por um ano. 

 

 
C.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

C.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos causados 

em elevador – Proposta de indeferimento – Decisão Final 
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D. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

D.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana  

 

1.1. Processo nº 01/2021/14 em nome de José Luís Moreira, para legalização de obras de 

alteração e ampliação de habitação e legalização de obras de construção de um anexo 

destinado a arrumos, sito em Casal da Barreira, Ega, Freguesia de Ega.  

 

1.2. Processo nº 01/2021/35 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras de 

ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos, sito em Casal da Estrada, União das 

Freguesias de Sebal e Belide.  

 

1.3. Processo nº 01/2021/36 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras de 

alteração de um edifício destinado a arrumos, sito em Casal da Estrada, União das Freguesias 

de Sebal e Belide.  

 

1.4. Processo nº01/2022/7 em nome de José Francisco Alves, para obras de ampliação e 

alteração de habitação e anexo, sito em Casal Novo, União das Freguesias de Condeixa-a- 

Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

1.5. Processo nº01/2022/13, em nome de Daniel Martins Neves, para obras de construção de 

edifico destinado a arrumos e muros, sita em Casal dos Pocinhos, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

1.6. Processo nº 01/2021/91 em nome de Carlos Manuel Narciso Gaspar para obras de 

construção de anexo, sito em Furadouro, Freguesia de Furadouro.  

 

1.7. Processo nº 14/2022/3 em nome de Maria Isabel Duarte Nunes, para verificação das 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de uma edificação sita em 

Rua do Fundo da Rua, em Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

 

1.8. Processo 14/2022/8 referente à reclamação apresentada pelo Centro de Condomínio do 

Lote B11 fração H, Urbanização Nova Conimbriga II, Condeixa-a-Nova sobre o ruido 

proveniente do funcionamento de um estabelecimento de panificação.  

 

1.9. 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal [PDM] de Montemor-o-Velho - Ratificação do ato 

administrativo datado de 16/05/2022.  
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1.10. Processo nº 01/2022/12 em nome de André Moita Canais para obras de alteração e 

ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Ega, Freguesia de Ega.  

 

1.11. Processo nº 01/2022/15 em nome de Daniela Filipa Ferreira Galvão para legalização de 

obras de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e comércio e serviços (no piso térreo), 

sito em Casével, Freguesia de Ega.  

 

1.12. Processo nº 05/2021/15 em nome de Ludovino Jesus Ferreira, relativo a pedido de 

informação prévia para obras de “construção de um edifício industrial de produtos agrícolas – 

secador de cereais”, sito em Venda da Luísa, Freguesia de Anobra. 

 

 

Paços do Município de Condeixa-a-Nova, 20 de maio de 2022. 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

Nuno Moita da Costa 
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 ------------Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, no Salão 

Nobre do Município de Condeixa-a-Nova, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara 

Municipal, estando presentes o Sr. Presidente, Nuno Miguel Martins Rondão Moita da Costa, o 

Sr. Vice-Presidente, António Lázaro Ferreira e os Srs. Vereadores Ana Teresa Gomes de 

Oliveira Manaia, Carlos Manuel de Oliveira Canais, Nuno Manuel Mendes Claro, Silvino Dias 

Capitão e Luís Miguel Simões da Silva.  -------------------------------------------------------------------------   

 ------------O Sr. Presidente declarou aberta a reunião eram dez horas.  ---------------------------------  

 

I. Discussão e votação de ata da reunião ordinária do dia 11-05-2022. 

 

 ------------O Sr. Presidente colocou à discussão e votação a ata da reunião anterior. Não 

havendo correções a fazer, foi a mesma aprovada, por unanimidade.  ---------------------------------  

 

II. Período Antes da Ordem do Dia  

 

 ------------O Sr. Presidente deu a palavra aos restantes membros do órgão executivo para que 

os mesmos se pudessem pronunciar sobre os assuntos que entendessem.  -------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva tomou a palavra, começando por recordar uma reclamação 

feita já há algum tempo sobre o problema de não existir água quente no Centro de Saúde, 

devido à avaria da caldeira e cuja reparação ainda não foi concretizada.  -----------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que teve conhecimento de queixas apresentadas por alguns 

munícipes devido ao mau funcionamento da ETAR de Bruscos, acrescentando que este é um 

problema que já está a causar incómodo aos proprietários dos terrenos que lhe são confinados.  

 ------------Mudando de assunto, questionou se o Plano Operacional Municipal já foi aprovado e, 

em caso afirmativo, solicita que o mesmo seja partilhado para que se possa perceber o que se 

vai fazendo no âmbito das atividades de DFCI - Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo em 

conta que se aproxima a época mais crítica nesse domínio.  ----------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que consultado o Portal BASE verificou que foi feita uma 

adjudicação de serviços com a finalidade de transporte de equipas de desporto federado, 

acrescentando que entende que a Câmara Municipal deve continuar a apoiar essas equipas. 

No entanto, gostaria de saber porque foi sentida essa necessidade e como é que os Clubes 

podem aceder ao novo serviço contratado.  --------------------------------------------------------------------  

 ------------Continuando, questionou qual o ponto de situação do processo de alargamento da 

ZIL e se já existe algum traçado definido no âmbito da possibilidade de construção de um novo 

acesso a essa zona, conforme já abordado em reuniões anteriores.  -----------------------------------  



                                   (Reunião ordinária de 25-05-2022)               Página 7 de 37 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

 ------------Por último, referiu que o Município de Condeixa, ainda que não tenha sido 

atravessado por um novo troço rodoviário de importância estratégica no âmbito da A13, está no 

limite do seu trajeto, existindo, eventualmente, a possibilidade de aproveitar este facto de forma 

estratégica, com algum beneficio para este Município, acrescentando, neste contexto, que lhe 

parece pertinente começar a estudar a hipótese de construir um Parque Empresarial, tendo em 

conta as necessidades que se têm vindo a verificar na ZIL, quer um termos de aumento de 

área, quer em termos de acessibilidades, propondo assim, como contributo para o Plano 

Estratégico de Condeixa 2030, estudar a hipótese da construção de um Parque Empresarial, 

localizado na União das Freguesias de Vila Seca e Bendafé, dada a existência dos nós de 

acesso à A13 e A13-1, os quais se encontram, respetivamente, a cerca de 1km e a 3,5kms do 

limite do concelho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente tomou a palavra, começando por referir 

que já há algum tempo e anteriormente à existência do Plano Estratégico se começou a 

ponderar a possibilidade da construção de um novo Parque Industrial localizado perto da A13, 

adiantando que, inclusivamente, já se tentou perceber a propriedade dos terrenos existentes 

naquela proximidade, acrescentando que interessa perspetivar o crescimento de Condeixa 

para aquela zona, assim como a futura ligação à IP3.  ------------------------------------------------------  

 

 ------------Tomou a palavra o senhor Vereador Nuno Claro recordando que esta proposta de 

construção de um parque empresarial na União de Freguesias de Vila Seca e Bendafé, agora 

reforçada pelo senhor Vereador Luís Silva, foi inclusive um dos pontos do programa eleitoral 

apresentado pelo PSD para este mandato de 2021/2025.  -------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que relativamente ao novo acesso da 

ZIL, o projeto encontra-se em execução, estando a ser realizado neste momento o 

levantamento topográfico, após o qual se prevê um mês para a conclusão do projeto. Mais 

referiu, que se está a apostar na maturidade deste projeto, na expectativa de conseguir o seu 

enquadramento em futuros avisos que possam ser abertos, nomeadamente em regime de 

overbooking, destinados a financiamento de “last mile”. ----------------------------------------------------   

 ------------Ainda no mesmo contexto, referiu que ainda não desistiu da construção de um 

viaduto por cima da Estrada Nacional, perto do nó da Faia, recordando que se mantém ativo o 

protocolo celebrado entre o Município e a Infraestruturas de Portugal, S.A, embora reconheça 

que se trata de um processo que poderá demorar alguns anos.  -----------------------------------------  

 ------------Quanto ao alargamento da ZIL, solicitou ao Sr. Vice-presidente que se pronunciasse 

sobre o ponto de situação do respetivo processo, tendo o mesmo informado que já foi 
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celebrada a escritura no passado dia 9 de maio de 2022, relativa à parcela de terreno de maior 

dimensão (com a área de 32.180,50m2), adiantando que estão a ser realizadas diligências no 

sentido de negociar com a Dominó – Indústrias de Cerâmica, S.A. a aquisição de mais um 

terreno. Por fim, informou que está a ser preparado o caderno de encargos para avançar com o 

procedimento destinado ao alargamento da ZIL.  -------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que a necessidade de abertura de um 

procedimento por ajuste direto, para aquisição de serviços de transporte de equipas no âmbito 

do desporto federado se prendeu, por um lado, com o sucesso alcançado pelas mesmas, facto 

que implica mais viagens e deslocações e, por outro lado, com a falta de disponibilidade por 

parte dos motoristas de transportes coletivos, os quais se encontram afetos ao serviço de 

educação, acrescentando que esta carência já se encontra sinalizada, pretendendo-se dotar o 

mapa de pessoal de postos de trabalho para a atividade em causa, razão pela qual o mesmo 

será objeto de uma proposta de alteração.  --------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais interveio, para acrescentar que já tinha dado nota, em 

reuniões anteriores, da dificuldade de conciliar o transporte das equipas, nos fins-de-semana, 

com o descanso semanal obrigatório dos motoristas de transportes coletivos, sendo que estes 

terão de assegurar nos dias seguintes o transporte escolar, área que não pode, obviamente, 

ser descurada. Acrescentou ainda que as condições de acesso ao serviço contratado se 

mantêm iguais às condições anteriormente estabelecidas, ou seja, o pedido é feito mediante 

requerimento apresentado para o efeito no Gabinete de Associativismo. Informou ainda que as 

obrigações da entidade adjudicatária também se encontram devidamente estabelecidas no 

caderno de encargos elaborado no âmbito do respetivo procedimento, entre as quais se 

destacam as seguintes: serviço de, no máximo, 50 viagens para os clubes do concelho de 

Condeixa-a-Nova, com desporto federado, a realizar ao fim de semana, para um máximo de 

300 km e 8 horas por viagem; as horas e os quilómetros disponíveis farão parte de um banco 

de horas e quilómetros a utilizar, até ao limite de 15.000 quilómetros e 400 horas; todas as 

portagens deverão ser pagas diretamente pelos clubes, não cabendo essa responsabilidade 

nem ao Município, nem à empresa prestadora do serviço; o alojamento e as refeições dos 

motoristas, sempre que os serviços ultrapassem as 8 horas de base, serão suportadas 

diretamente pelos clubes, não cabendo essa responsabilidade nem ao Município nem à 

empresa prestadora do serviço. -----------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente referiu que de acordo com as análises obtidas 

nos meses de fevereiro, março e maio de 2022, foram cumpridos os parâmetros legais de 
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descarga na ETAR de Bruscos, acrescentando que trimestralmente é feito um diagnóstico a 

todas as ETAR´S do concelho para aferir a sua conformidade nesta matéria, tendo sido 

contratada uma empresa para o efeito, a qual elabora o relatório, emite recomendações e 

propõe um conjunto de medidas com vista à realização das intervenções consideradas 

necessárias.  Acrescentou ainda, que já solicitou aos serviços informação sobre os contributos 

que podem ser dados no sentido de minorar os efeitos negativos das ETAR’s, que embora não 

sejam poluidores, são incomodativos para a população. Por fim, deu nota de que foi 

recentemente realizada uma inspeção pela APA – Agência Portuguesa do Ambiente, à Ribeira 

de Bruscos, aguardando-se o respetivo relatório.  ------------------------------------------------------------  

 ------------No que diz respeito à avaria da caldeira do Centro de Saúde, solicitou ao Sr. 

Vereador Carlos Canais que se pronunciasse sobre a questão colocada, tendo o mesmo 

informado que este assunto foi abordado na primeira reunião preparatória realizada com a ARS 

no âmbito da transferência de competências no domínio da saúde, tendo sido solicitado desde 

logo a resolução deste problema, recordando que se trata, inclusive, de um equipamento que 

consta do processo como inoperacional, não podendo neste momento a Câmara Municipal 

intervir nessa matéria, enquanto não for detentora das competências nessa área. Por fim, 

referiu que tem existido uma pressão regular por parte da Câmara Municipal no sentido da 

resolução, quer do problema da caldeira quer da ausência contínua do motorista afeto ao 

Centro de Saúde.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar ao Sr. Coordenador da Proteção 

Civil que se pronunciasse sobre o ponto de situação do Plano Operacional Municipal, tendo 

este informado que o mesmo foi aprovado, por unanimidade, na reunião da Comissão 

Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, realizada no passado dia 18 de maio. -----------  

 

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva interveio para solicitar que lhe fosse enviado o Plano 

Operacional Municipal, entretanto aprovado.  ------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Silvino Capitão tomou seguidamente a palavra, começando por referir 

que, consultado o Portal Base, verifica-se que o Município de Condeixa-a-Nova tem vindo a 

contratar a empresa Leack Stop, desde 2013, para a prestação de serviços de pesquisa de 

fugas no sistema público de abastecimento de água ao Município, no valor total de 

aproximadamente €140.000,00, acrescido de IVA. Apesar dos gastos com o serviço, verifica-se 

que o desempenho da rede “em baixa” piorou bastante, conforme é possível verificar no site da 

Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas Residuais: 2013 - 31,9% de ANF 

(água não faturada); 2014 - 34,2% de ANF; 2015 - 36,5% de ANF; 2016 – 28,9% de ANF; 2017 
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– 46,6% de ANF; 2018 – 47,5% de ANF; 2019 – 43,4% de ANF; 2020 – 39,6% de ANF. Este 

desempenho é considerado insuficiente sempre que o valor da ANF é superior a 30%, o que 

tem sido o caso desde que o Sr. Presidente da Câmara iniciou as suas funções em 2013.  ------   

 ------------Acrescentou ainda, que considerando que a empresa faz um trabalho competente, 

uma vez que tem sido sucessivamente contratada, o Município não tem tomado as devidas 

medidas para reduzir as perdas em termos de água não faturada. Se atendermos apenas às 

perdas reais, nos últimos anos a rede de abastecimento de água de Condeixa vem perdendo 

entre 4700 e 5700 litros de água por km de rede e por dia. Considerando que existem cerca de 

293 km de condutas, a perda de água diária cifra-se em 1.670.100 litros de água por dia (isto 

daria para satisfazer o consumo de uma família de 4 pessoas durante 2087 dias, ou seja, 5,7 

anos). Mais referiu que só em 2017, o Município comprou mais 248.000 m3 de água à Águas 

do Centro Litoral que custou a mais aproximadamente €130.000,00, tendo faturado aos clientes 

menos 92.000 m3 de água, pelo que aumentou a compra de água e faturou menos água, tendo 

o desempenho da rede piorado drasticamente nessa altura e o problema desde então não foi 

corrigido. Neste sentido, questiona para quando um verdadeiro sistema de gestão de ativos da 

distribuição de água no Município que permita resolver estas questões e reduzir os encargos 

para o Município e para os seus munícipes. Por fim, recordou que já foi falado em reunião de 

Câmara acerca de um sistema de gestão a propósito da gestão da conservação da rede viária 

do Município, contudo os números falam por si.  --------------------------------------------------------------  

 ------------Ainda no mesmo contexto, propôs para o Plano Estratégico 2030 do Município de 

Condeixa o seguinte: a realização de uma auditoria ao sistema de abastecimento de água “em 

baixa” de Condeixa, a elaboração de um diagnóstico dos principais problemas, a aplicação das 

medidas corretivas necessárias e a instalação de um sistema de telegestão da rede de 

abastecimento de água. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, no seguimento da proposta por si apresentada na última reunião de 

Câmara para o plano estratégico 2030 do Município de Condeixa e com vista à melhoria da 

mesma, propôs o seguinte: criar um sistema de monitorização do estado da rede viária 

municipal e conservação da mesma, aplicando ações de conservação preventiva, para que os 

pavimentos tenham uma maior duração e tenham menores gastos para o Município.  -------------  

 ------------Seguidamente, solicitou formalmente ao Sr. Presidente acesso ao que designou por 

“sistema de monitorização já existente” para que possa tomar conhecimento dos levantamentos 

que foram feitos, o que se concluiu acerca do estado de conservação da rede viária municipal, 

quais as freguesias que têm a rede em pior estado, quais os gastos necessários para que a 

rede fique com condições minimamente aceitáveis para servir os munícipes e que ações de 

conservação estão previstas para este ano e para os próximos, acrescentando que, afinal, é 

isso que se espera do tal sistema que o Sr. Presidente referiu que já dispõe em Condeixa. Por 
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fim, referiu que em muitos pavimentos da rede se verificam degradações superficiais, fendas e 

deformações, o que lhe leva a crer que o tal sistema, que lhe disse que existe, não está a 

produzir os efeitos desejados na vida dos munícipes. -------------------------------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que foi feito um 

investimento nos últimos três anos de cerca de 1 milhão de euros para a reabilitação da rede 

de águas, por se entender que esta se encontra num estado envelhecido e se pretender 

melhorar o desempenho da mesma, pelo que considera que os resultados irão aparecer e 

comprovar a diminuição das perdas de água.  -----------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu também, que o sistema de telegestão existe e foi, entretanto reforçado, 

contudo, é necessário formar os trabalhadores para o operar.  -------------------------------------------  

 ------------Por fim, mencionou que se trata de uma área na qual se deve continuar a investir 

para alcançar os parâmetros desejados, sendo certo que para reabilitar a rede de águas não se 

pode investir na reparação da rede rodoviária, para a qual não existe possibilidade de 

financiamento comunitário, recordando que com um Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) de 

600 milhões de euros, não é possível concretizar tudo aquilo que é reivindicado. -------------------  

 

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro tomou a palavra, começando por questionar qual o ponto 

de situação do processo relativo à Estratégia Local de Habitação. Ainda no mesmo contexto, 

referiu que os municípios podem aceder, desde a passada segunda-feira, a uma linha de 

crédito de cerca de 168 milhões de euros para financiar a reabilitação, construção ou aquisição 

de imóveis destinados ao arrendamento acessível. Trata-se da primeira linha de financiamento 

da componente de empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a ser lançada 

na vertente da habitação, e tem como objetivo financiar a disponibilização de 1590 casas no 

mercado de arrendamento, perguntando, a este propósito, se a Câmara Municipal já está 

envolvida neste processo.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Seguidamente, referiu que esta semana foi notícia, no âmbito da discussão da Lei do 

Orçamento de Estado 2022, que o Partido Socialista vai aumentar o teto para o endividamento 

das autarquias. Em 2022 o Governo concluirá o apuramento dos montantes relativos ao Fundo 

Social Municipal a transferir para as autarquias, sendo que também em 2022 a margem de 

endividamento prevista na Lei será aumentada, dos atuais 20% para 40%, exclusivamente para 

assegurar o financiamento nacional de projetos cofinanciados na componente de investimento 

não elegível. Neste sentido, pergunta se esta nova norma poderá ser aplicada nas 

circunstâncias dos projetos deste Município e se este a vai usar em alguns desses projetos.  ---  

 ------------Mudando de assunto, referiu que já foi publicado o novo Decreto-Lei n.º 36/2022, de 

20 de maio, que estabelece um regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos 
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preços com impacto em contratos públicos, acrescentando que o mesmo entrou em vigor a 21 

de maio de 2022 e vigorará até 31 de dezembro de 2022. Neste contexto, os empreiteiros 

poderão apresentar um pedido de revisão extraordinária de preços, pelo que pergunta se já 

existem casos destes na Câmara Municipal e se já deram entrada na Câmara Municipal alguns 

destes pedidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Prosseguindo, referiu que, sobre o tema da dignidade profissional dos funcionários da 

Câmara Municipal impõe-se questionar, mais uma vez, sobre o ponto de situação do 

pagamento do suplemento de penosidade e insalubridade aos Assistentes Operacionais, razão 

pela qual questiona se já houve pronúncia dos Sindicatos (Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional - STAL) sobre as propostas aprovadas em reunião de Câmara 

e em caso afirmativo qual foi; se já está a ser processado o suplemento de penosidade e 

insalubridade relativo ao ano 2022 e que impedimentos legais existem, afinal, que impeçam 

que se pague o referido suplemento relativo ao ano 2021.  ------------------------------------------------  

 ------------Questionou também para quando a conclusão/concretização da avaliação dos 

trabalhadores da Câmara Municipal referente ao biénio 2019/2020, a qual deveria estar 

concluída a meados de abril de 2021 e se a homologação dessa avaliação já se encontra 

concretizada e em caso afirmativo, o que foi feito para além disso.  -------------------------------------  

 ------------Seguidamente, recordou que no dia 17 de fevereiro de 2021 o Sr. Presidente 

apresentou em reunião de Câmara uma proposta, suportada por informação da Chefe de 

Divisão Administrativa, a qual foi aprovada por unanimidade e que dizia respeito a encargos 

com as alterações de posicionamento por opção gestionária, nomeadamente nos serviços de 

Desporto, Património e Contabilidade, encargos estes que acabaram por ficar previstos no 

orçamento para o ano de 2021, com o valor de €7.500. No entanto, parece que até à data nada 

se concretizou nesta matéria, recordando que um dos trabalhadores na altura abrangido pela 

proposta apresentada já nem trabalha nesta Câmara Municipal. Neste sentido, questiona se 

aquela alteração de posicionamento remuneratório vai ser de facto aplicada.  -----------------------  

 ------------Continuando, questionou qual a razão para se verificar aparentemente um atraso no 

procedimento concursal para um Técnico Superior na área de Geografia, tendo em conta que a 

ata de alegações finais já se encontra publicitada, faltando neste momento a homologação da 

lista de ordenação final. Neste contexto, pergunta se existe algum motivo especial para esta 

demora nesta fase, dado que se trata de uma área em que a Câmara Municipal vem sentindo a 

ausência de recursos próprios. ------------------------------------------------------------------------------------   

  -----------Seguidamente, questionou o ponto de situação do Arquivo Municipal, acrescentando 

que se trata de um assunto que tem vindo a ser abordado de forma recorrente em reunião de 

Câmara e que já há muito tempo que está para ser resolvido.  -------------------------------------------  
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 ------------Mudando de assunto, referiu que a Sra. Vereadora Ana Manaia deu nota na última 

reunião de Câmara a propósito da questão colocada sobre a distribuição de computadores 

pelos alunos, que de acordo com a informação prestada pelo Agrupamento de Escolas 

faltariam apenas 122 computadores, sendo que todos referentes ao 7º ano. Contudo, do que se 

foi apurando, existe falta de computadores quer para alunos do 7.º ano, quer para alunos do 8.º 

Ano (turmas B e H, pelo menos), pelo que há que aclarar melhor este assunto junto do 

Agrupamento de Escolas, acrescentando que nos confrontamos aqui com uma desigualdade 

de oportunidades difícil de compreender. -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Referiu ainda que no dia 18 de maio foi também notícia que o Governo tinha cedido 

aos municípios em matéria de obras nas escolas, com um aumento de verba de 50%. 

Tratando-se no caso do Município de Condeixa de um aumento de 20 mil para 30 mil euros por 

cada escola, pergunta que obras serão concretizadas em 2022 neste contexto, fruto deste 

aumento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ Recordou que a Sra. Vereadora Ana Manaia anunciou há uns meses em reunião de 

Câmara que iria efetuar um levantamento exaustivo das necessidades nesta matéria, tendo 

mesmo determinado a suspensão de intervenções já planeadas, pelo que questiona também 

se  nos limitamos com este montante ou se, por outro lado, acompanhamos a Sra. Presidente 

da ANMP, Luísa Salgueiro, que afirmou em abril que o valor anteriormente conhecido de 20 mil 

euros por escola não era "um valor fechado" mas sim um valor "indicativo", que depois tinha de 

ser confirmado mediante as despesas efetivas, afirmação que considera surpreendente tendo 

em conta  que o valor de 20 mil euros encontra-se consagrado em lei.  --------------------------------   

 ------------Mudando de assunto, questionou se existem novidades sobre o valor fixo para apoio 

às refeições escolares, o qual já não é atualizado desde 2018.  ------------------------------------------  

 ------------Questionou também se a segunda EIP (Equipa de Intervenção Permanente) já está 

ao serviço nos Bombeiros Voluntários de Condeixa.  --------------------------------------------------------  

 ------------Questionou ainda, a propósito da Semana do Cabrito, se já se sabe quantas refeições 

foram servidas e se já existe um esboço do desejado Regulamento sobre esta matéria. Ainda 

no mesmo contexto, deixou mais uma vez o alerta acerca do boletim de voto que se distribuiu 

aos comensais, não pelo valor do mesmo sobre qual seja o melhor restaurante, mas sim por 

poder originar grandes responsabilidades para a Câmara Municipal no contexto do novo RGPD 

– Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, questionando, por isso, se o modelo de voto 

em papel que solicita às pessoas que respondam com nome, morada, telefone, email, entre 

outros, foi objeto de pronúncia prévia por parte do Encarregado de Proteção de Dados.  ---------  

 ------------Seguidamente, referiu que está convocada uma Assembleia Geral do Clube de 

Condeixa para o próximo dia 3 de junho de 2022, sendo que o Clube dá nota que nessa 

ocasião se irão debater, entre outros assuntos de relevo, o Relatório e Contas dos anos de 
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2020 e de 2021, bem como o Plano de Atividades e Orçamento para a presente época 

2021/2022, época que agora finda. Neste sentido, verifica-se um aparente incumprimento das 

regras definidas pela Câmara Municipal para a atribuição dos apoios aos Clubes e 

Associações, pelo que pergunta se pode uma Associação/Clube receber os subsídios 

aprovados em reunião de Câmara sem que tenha devidamente aprovadas e apresentadas ao 

Município as suas contas de 2020, não entendendo como é possível que isto se continue a 

verificar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prosseguindo, referiu que o arrendamento de alguns espaços municipais implica para 

os arrendatários a manutenção dos respetivos sanitários, sendo o que acontece no bar do 

Pavilhão Municipal, onde não existem outros para utilização do público em geral. Neste último 

contexto, em pleno período de competição, como aconteceu nas últimas semanas, 

testemunhou-se nesses sanitários a total ausência de detergentes, toalhas de papel ou outras, 

secadores, cesto de papéis, etc., sendo que apesar de serem minudências relevam no serviço 

que se presta aos nossos munícipes e aos que nos visitam e que têm especial importância 

neste período pós pandemia. Ainda no mesmo contexto, sugeriu que se procedesse à limpeza 

do espaço da guarita do centro educativo, situada junto à entrada do Pavilhão Municipal.  -------  

 ------------Mudando de assunto, perguntou se já existe informação sobre qual será o recinto e 

cartaz das Festas de Santa Cristina 2022, tendo em conta que se está a dois meses do evento.  

 ------------Perguntou também se já está agendada a data de abertura das piscinas municipais 

exteriores e se a mesma ocorrerá, à semelhança de outros anos, no dia 1 de junho, data em 

que decorrem normalmente naquele local atividades realizadas no âmbito do Dia da Criança.  -  

 ------------Ainda no âmbito do desporto, referiu que a Associação de Futebol de Coimbra 

apresentou às autarquias da Região o plano estratégico da Federação Portuguesa de Futebol 

para a próxima década, denominado “Futebol 2030”, sendo que as autarquias terão sido 

mesmo convidadas a apoiar o plano estratégico, que resulta de uma reflexão interdisciplinar da 

federação com os demais parceiros, que conta com os valiosos contributos do futebol distrital e 

regional. Acrescentou ainda que na referida apresentação foram abordados temas tais como o 

aumento de praticantes, aposta no feminino, qualificação de recursos, transformação digital e 

melhoria das infraestruturas, perguntando a este propósito se a Câmara Municipal esteve 

representada nesta apresentação e, em caso afirmativo, se foi levado para este plano 

estratégico “Futebol 2030” o caso do Campo Sotto Mayor Mattoso, perguntando também qual o 

ponto de situação deste processo.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Por último, referiu que a Orquestra Sem Fronteiras, sediada em Idanha-a-Nova, 

venceu o Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude, sendo esta uma grande conquista 

para Portugal, dado que pela primeira vez alcança o primeiro prémio. Acrescentou ainda que a 
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Orquestra Sem Fronteiras sagrou-se vencedora entre 455 candidaturas de 26 países 

diferentes. É também o reconhecimento merecido do Maestro Martim Sousa Tavares e dos 

jovens portugueses e espanhóis da raia, do interior dos dois países que, contra todas as 

probabilidades, criaram as suas próprias oportunidades e levam a cultura a milhares de 

cidadãos. Neste sentido, recorda que Condeixa-a-Nova é geminado com Idanha-a-Nova, 

embora quase não se dê por isso, perguntando porque não se convida esta orquestra a atuar 

em Condeixa-a-Nova, fazendo dessa ocasião o reavivar da geminação.  ------------------------------  

 

 ------------Face às questões colocadas, o Sr. Presidente começou por referir que concorda com 

o retomar da geminação existente entre Condeixa-a-Nova e Idanha-a-Nova e com a sugestão 

apresentada, recordando, neste contexto, que a pandemia obrigou a parar de alguma forma os 

processos de geminação, os quais deverão ser retomados no seu todo.  ------------------------------  

 ------------Relativamente ao processo do Campo Sotto Mayor Mattoso, informou que o mesmo 

não sofreu qualquer alteração até ao momento, solicitando de seguida ao Sr. Vereador Carlos 

Canais que se pronunciasse sobre a questão colocada no âmbito da apresentação realizada 

pela Associação de Futebol de Coimbra para o plano estratégico da Federação Portuguesa de 

Futebol, tendo o mesmo referido que esta se realizou no passado dia 16 de maio, no entanto, 

por motivos de saúde não pôde estar presente, estando a aguardar que lhe sejam enviados os 

documentos sobre o assunto conforme já solicitado.---------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à questão colocada sobre as falhas existentes no Pavilhão Municipal, referiu 

que compete ao arrendatário do bar assegurar a manutenção dos respetivos sanitários. 

Todavia, irá verificar o que se está a passar.  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou ainda que a abertura das Piscinas Municipais estava prevista para o 

próximo dia 1 de junho, porém, após a inspeção realizada foram detetadas várias anomalias, 

tendo-se optado por fazer uma intervenção mais profunda, de forma a evitar uma maior 

degradação do tanque, prevendo-se o adiamento da abertura para o próximo dia 15 de junho.   

 ------------No que diz respeito às Festas de Santa Cristina, referiu que o conceito e o local serão 

mantidos, alterando-se apenas a localização do palco 2, devido à existência do novo parque 

infantil, passando assim da Praça do Município para a zona lateral do Tribunal, acrescentando 

que também os stands das Associações serão instalados noutro local. Quanto ao cartaz, 

informou que o mesmo já se encontra praticamente fechado e que será divulgado 

oportunamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere à questão colocada sobre o Clube de Condeixa, recordou que 

nenhum Clube realizou assembleias gerais no ano de 2020 devido à pandemia. No entanto, a 

atribuição da última tranche no âmbito do desporto federado encontra-se neste momento 



                                   (Reunião ordinária de 25-05-2022)               Página 16 de 37 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

dependente do cumprimento das regras definidas pela Câmara Municipal nesta matéria e 

fixadas em Regulamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para acrescentar que embora se possa admitir 

algum atraso na realização das assembleias gerais, a Câmara Municipal não pode deixar de 

apoiar os Clubes e Associações, não obstante se proceder à regularização de eventual 

situação que se verifique não estar em conformidade. ------------------------------------------------------   

 ------------Quanto às questões colocadas sobre a Semana do Cabrito, referiu que para além da 

informação fornecida pelos boletins de voto também existe a informação reportada pelos 

próprios restaurantes, devendo-se ter em conta que nem todas as pessoas preenchem os 

referidos boletins. Mais informou, que não foi solicitada a pronúncia do Encarregado de 

Proteção de Dados sobre o assunto, realçando que o preenchimento do boletim de voto não é 

obrigatório. Por fim, referiu que futuramente deverá ser criado um regulamento sobre esta 

matéria, de forma a estabelecer regras e critérios.  -----------------------------------------------------------  

 ------------Sobre a Equipa de Intervenção Permanente, solicitou ao Sr. Coordenador de 

Proteção Civil que se pronunciasse sobre o ponto de situação do processo, tendo o mesmo 

informado que não existe no momento qualquer novidade sobre o assunto. --------------------------  

 

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para referir que o valor fixo para apoio às 

refeições escolares é um problema transversal a todas as Câmaras Municipais, acrescentando 

que a empresa contratada para o efeito e pelo período de três anos manifestou não ter 

intenção de renovar o contrato, pelo que terá de ser lançado novo procedimento. De seguida, 

solicitou ao Diretor de Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação, presente na 

sala, que esclarecesse melhor o ponto de situação do processo, tendo o mesmo referido que o 

preço base do procedimento irá ser de €2,60 por refeição, acrescido de IVA, acrescentando 

que está a ser analisada juridicamente a possibilidade de uma eventual cláusula de revisão de 

preços a estabelecer no respetivo caderno de encargos, sendo que neste caso o preço base 

baixaria para o valor de €2,20 por refeição.  --------------------------------------------------------------------   

 

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia interveio para referir que foi realizado um levantamento 

das necessidades existentes nas escolas, estando a ser desenvolvidas algumas intervenções, 

nomeadamente na Escola de S. Fipo e na Escola do Sebal. Mais referiu que foi feita uma 

vistoria à Escola Secundária Fernando Namora no âmbito dos problemas detetados, tendo sido 

apresentado orçamento para a sua reabilitação que ronda os €50.000,00, acrescentando que 

esta intervenção será comunicada à DGESTE para efeitos de financiamento por parte do 

Ministério da Educação ou mediante a obtenção de fundos comunitários. Por fim, informou que 
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se está a avançar com o projeto de avaliação energética e com o projeto de ampliação do 

edifício da Escola Secundária Fernando Namora, cuja obra rondará 1 milhão de euros.  ----------  

 ------------Relativamente à questão colocada sobre a distribuição dos computadores pelos 

alunos, referiu que irá solicitar, por escrito, informação sobre o assunto ao Agrupamento de 

Escolas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente retomou a palavra para solicitar ao Sr. Vice-presidente que se 

pronunciasse sobre o ponto de situação relativo à aquisição do imóvel destinado ao Arquivo 

Municipal, tendo o mesmo informado que o processo já se encontra iniciado, aguardando-se os 

documentos relativos ao imóvel para posterior deliberação e consequente marcação da 

respetiva escritura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 ------------Relativamente à questão colocada sobre o procedimento concursal para um Técnico 

Superior na área de Geografia, o Sr. Presidente informou que falta apenas a homologação da 

lista final, a qual estará para breve, realçando que este procedimento concursal decorreu de 

forma célere.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Quanto à proposta referenciada, relativa à alteração de posicionamento 

remuneratório, por opção gestionária, referiu que a mesma está a ser tratada em simultâneo 

com o processo do SIADAP 2019/2020, o qual está na sua reta final, embora existam diversas 

reclamações pendentes, apresentadas pelos trabalhadores, devido ao facto de as notas de 

relevante não terem sido validadas por excederem a percentagem máxima de diferenciação de 

desempenhos, acrescentando que, neste contexto, já foi solicitado parecer à CCDRC por terem 

sido suscitadas dúvidas no âmbito desta matéria.  -----------------------------------------------------------  

 ------------No que se refere ao regime excecional e temporário no âmbito do aumento dos 

preços com impacto em contratos públicos, referiu que este permitirá algum reequilíbrio em 

determinados contratos em execução ou a celebrar, existindo a possibilidade de aceitação de 

propostas acima do preço-base, acrescentando que ainda não deu entrada na Câmara 

Municipal qualquer pedido de revisão extraordinária de preços.  -----------------------------------------   

 ------------De seguida, solicitou ao Sr. Vereador Carlos Canais que se pronunciasse acerca da 

questão colocada sobre o arrendamento apoiado, tendo o mesmo referido que se trata de um 

aviso recentemente publicitado, em 23 de maio de 2022, acrescentando que está agendada 

uma reunião para o próximo dia 6 de junho, para debater esta e outras matérias, reportando o 

ponto de situação posteriormente. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 ------------Retomando a palavra, o Sr. Presidente informou que o processo relativo à atribuição 

do suplemento de penosidade e insalubridade se encontra praticamente concluído, tendo os 

sindicatos já se pronunciado sobre o assunto.  ----------------------------------------------------------------  
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III. Informações 

 

 ------------O Sr. Presidente informou o ponto de situação de algumas obras em execução, 

consideradas relevantes, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Reparação da Rede Águas na Sra. das Dores, cujo valor da adjudicação foi de 

€112.712,06;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reabilitação Rede Águas e Reperfilamento da Rua 1º de Maio - Venda da Luísa, cujo 

valor da adjudicação foi de €135.988,53;  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Rede de Águas e Rede de Saneamento e Águas Residuais - Presa e Relves, cujo 

valor da adjudicação foi de €279.824,86; ------------------------------------------------------------------------  

 ------------Requalificação da EB1 Casal do Missa para Casa Mortuária, cujo valor da 

adjudicação foi de €71.944,57; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reabilitação da Fábrica de Cerâmica de Conímbriga, cujo valor da adjudicação foi de 

€1.637.000,00; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reabilitação de ruas em Póvoa de Pêgas, cujo valor da adjudicação foi de 

€149.482,10;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Percurso pedonal acessível PO.RO.S /Praça da República, cujo valor da adjudicação 

foi de €149759,80;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deu ainda nota de que no próximo dia 27 de maio de 2022 decorrerá na Casa dos 

Arcos, pelas 18h00, uma mostra de produtos endógenos, seguido de uma sessão de fados a 

realizar nas Escadas da Lapa, pelas 21.30h.  ------------------------------------------------------------------  

 ------------Informou que no próximo dia 31 de maio de 2022, pelas 14h30 decorrerá a 

inauguração do novo edifício das Irmãs Hospitaleiras.  ------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, deixou uma nota de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela equipa 

da Biblioteca Municipal no âmbito do projeto 30 dias, 30 livros e pelo prémio atribuído à 

Biblioteca Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A Sra. Vereadora Ana Manaia deu nota de que no dia 24 de maio foi inaugurada a 

exposição “Ladrilhar” no Museu de Conímbriga, que decorrerá até dia 31 de maio de 2022.  --- ~ 

 ------------Deu também nota de que no dia 27 de maio de 2022, pelas 10h00, decorrerá na 

Escola de Anobra o “Mercadinho de Primavera” e pelas 17h30 decorrerá uma sessão 

denominada "No Stress”, dinamizada pelas Irmãs Hospitaleiras.  ----------------------------------------  

 ------------Informou ainda que no dia 5 de junho de 2022 celebra-se o “Dia Mundial do 

Ambiente”, no âmbito do qual serão realizadas no dia 3 de junho e 6 de junho algumas ações, 

nomeadamente, na Escola EB/2 que receberá o Planetário em parceria com a ERSUC.  ---------  
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 ------------Por fim, informou que foram aprovados dois projetos financiados por fundos 

comunitários, nomeadamente: “Condeixa, um destino mais atrativo” e “Condeixa, um Concelho 

mais Sustentável”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Carlos Canais informou que no dia 5 de junho de 2022 irão decorrer 

as atividades no âmbito da comemoração do Dia da Família.  --------------------------------------------  

 ------------Informou ainda que no próximo dia 29 de maio de 2022 irá ser realizado, no âmbito 

dos torneios interassociações concelhios, o "Quiz Game", o qual decorrerá na sede da Oficina 

de Teatro de Condeixa, em Eira Pedrinha.  ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Por fim, informou que os torneios interassociações concelhios prosseguem no 

próximo dia 1 de junho com o início do TIA; no dia 5 de junho com os Jogos Tradicionais e no 

dia 16 de junho com o Rally Paper "As Maravilhas de Condeixa". ----------------------------------------  

  

IV. Ordem do Dia  

 

A. Gabinete de Apoio à Presidência  

 

1. Pedido de prorrogação do prazo de suspensão de mandato apresentado por Susana 

Margarida Costa de Almeida Devesa. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob 

o número 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

-----------A Câmara Municipal apreciou o referido pedido e deliberou, por unanimidade, autorizar 

a prorrogação do prazo de suspensão do mandato por mais trinta dias conforme solicitado, nos 

termos do disposto no artigo 77º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na atual redação. -------  

 ------------Deliberação:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

------------Aprovado, por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. -----------  

 

1. Adesão do Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho Internacional dos Museus – 

ICOM Portugal.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 2. --  

 ------------O ICOM – Conselho Internacional dos Museus é o organismo internacional que 

congrega os Museus a nível mundial, com representação de Museus de todos os continentes, 

estando representados quase 45 mil espaços culturais de 138 países diferentes. -------------------  
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 ------------Devido à dimensão do Museu PO.RO.S, a Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, 

está no terceiro patamar dos sócios institucionais, com uma quota anual de 518€ no ano de 

2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Esta inscrição permite ao Museu e seus colaboradores participarem em diversas 

atividades internacionais, bem como usar o logo da entidade nas suas atividades, podendo vir 

a ser mais um passo para a projeção e credibilidade do nosso Museu no panorama 

museológico nacional e internacional. ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, propõe-se que a Câmara Municipal adira ao Conselho Internacional dos 

Museus – ICOM Portugal, aprove os respetivos estatutos e designe um representante do 

Município na Assembleia Geral ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Mais se propõe, nos termos do disposto no número 1 do artigo 53º, por remissão do 

número 3 do artigo 56º, ambos do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local [RJAEL], e 

da alínea n) do número1 do artigo 25º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, o envio 

deste assunto à Assembleia Municipal, para que este Órgão delibere sobre a adesão da 

participação da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova no Conselho Internacional dos Museus 

– ICOM Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que a proposta apresentada se 

encontra mal instruída e pressupõe dados errados, tendo em conta que, de acordo com o 

orçamento de funcionamento anual constante da circular apresentada, a quota que caberá ao 

Município é de € 1.870,00 ao invés de €518,00, tal como referido pelo subscritor da informação, 

pelo que entende que esta questão deve ser clarificada.  --------------------------------------------------  

 ------------Em resposta, o Sr. Presidente referiu que está em causa deliberar sobre a adesão do 

Município de Condeixa-a-Nova ao Conselho Internacional dos Museus e que considera que 

esta é vantajosa para Condeixa.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propostas aprovadas por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, 

com as abstenções dos Srs. Vereadores do PSD. ------------------------------------------------------------   

  

B. Serviço Municipal de Proteção Civil  

 

1. Colocação de Sinalética na Rua Fernando Namora, Condeixa-a-Nova.  

 

------------Foi presente a documentação referente ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob 

o número 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------Propõe-se aprovar a sinalética patente nos documentos do processo, em cumprimento 

do exposto no Regulamento Municipal de Trânsito.  ---------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.   

 

2. Colocação de Sinalética no Bairro Novo, Senhora das Dores.  

 

------------Foi presente a documentação referente ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob 

o número 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------Propõe-se aprovar a sinalética patente nos documentos do processo, em cumprimento 

do exposto no Regulamento Municipal de Trânsito.  ---------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.   

 

C. Departamento Administrativo, Financeiro e de Educação  

C.1. Divisão Financeira e de Aprovisionamento  

C.1.2. Contabilidade e Orçamento  

 

1.2.1. Apresentação do Resumo Diário de Tesouraria. 

 

 ------------Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, referente ao dia 24 de maio do ano de 

2022, acusando um saldo em operações orçamentais, no valor de €402.835,13 e em 

operações não orçamentais no valor de €421.191,26. -------------------------------------------------------  

 ------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------  

 

1.2.2. Apoio Financeiro a “Os UGAS” – Associação Desportiva e Cultural de Ega para 

aquisição de viatura.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 5. – 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €3.000,00 aos UGAS – Associação Desportiva e Cultural da Ega, para 

aquisição de uma carrinha de sete lugares, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, 

através do documento de cabimento nº 20055, patenteado no processo.  -----------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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1.2.3. Apoio Financeiro a Condeixa Aquaclube, no âmbito do IV Torneio de Natação 

Conímbriga.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 6. – 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €5.000,00, a Condeixa AquaClube, no âmbito do IV Torneio de Natação 

de Conimbriga, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento de 

cabimento nº 20056, patenteado no processo. ----------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

1.2.4. Apoio Financeiro à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa do Casal do 

Missa, para aquisição de tinta para pintura da sede.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 7. – 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €698,74 para aquisição de tinta para pintura da respetiva sede, cujo valor 

se encontra devidamente salvaguardado através do documento de cabimento nº 20049, 

patenteado no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 

1.2.5. Apoio Financeiro ao Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no âmbito das 

atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas Escolares – 2022.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 8. – 

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a atribuição de um apoio 

financeiro no valor de €300,00, no âmbito das atividades desenvolvidas pelas Bibliotecas 

Escolares – 2022, cujo valor se encontra devidamente salvaguardado, através do documento 

de cabimento nº 20049, patenteado no processo. ------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  
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C.1.3. Património e Controlo  

 

1.3.1. Indemnização por danos em habitação, sita na Rua Alfredo Pires de Miranda, 

provocados pela infiltração de águas ocorrida na habitação, propriedade do Município de 

Condeixa-a-Nova.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 9. – 

 ------------Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Os danos provocados na habitação, sita na Rua Alfredo Pires de Miranda, Lote 4, 1º 

esquerdo, em Condeixa-a-Nova, pela infiltração de águas ocorrida na habitação, localizada no 

piso superior (1º esquerdo), propriedade do Município de Condeixa-a-Nova;  ------------------------  

 ------------O sinistro foi participado à Companhia de Seguros Fidelidade, no dia 4 de maio de 

2022, ao abrigo da apólice de Multirriscos ME64855234 deste Município;  ----------------------------  

 ------------Na sequência da peritagem, realizada no dia 11 de maio, foi apurado o prejuízo 

indemnizável no valor de 180,00 €, conforme orçamento apresentado para o efeito; ---------------  

 ------------O valor da franquia corresponde a 10,00% do valor dos prejuízos indemnizáveis, 

tendo como mínimo o valor de 100,00 €;  -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi pago pela Companhia de Seguros, ao lesado Armando Valada Batalha o valor de 

80,00 €, a titulo de indemnização;  --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal autorize o pagamento ao lesado, no valor de 

€100,00, correspondente ao valor da franquia, cujo valor se encontra devidamente 

salvaguardado através do documento de cabimento nº 20078, patenteado no processo. ----------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
C.1.4. Contratação Pública  
 
1.4.1. Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova – 

Renovação de contrato por um ano.  

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 10.  

 ------------Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------ Se torna necessário dar continuidade aos diversos serviços que foram objeto do 

contrato celebrado para Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de 

Condeixa-a-Nova;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------A empresa Gesinserde – Gestão e Inovação nos Serviços Desportivos Lda., tem 

cumprido até à data com todas as clausulas e obrigações contratuais; ---------------------------------  

 ------------De acordo com a cláusula 9ª do Caderno de Encargos, a prestação de serviços é 

pelo período de 1 ano renovável por período idêntico até ao máximo de 3 anos, desde que 

expressamente manifestado por ambas as partes, com a antecedência mínima de 60 dias, 

estando esta possibilidade igualmente estabelecida no respetivo contrato;  ---------------------------  

 ------------A despesa associada à renovação do contrato se encontra devidamente 

comprometida, conforme ficha de compromisso nº 21844, patenteada no processo.  ---------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar a renovação do contrato, 

celebrado com a empresa Gesinserde – Gestão e Inovação nos Serviços Desportivos, Lda. 

para Aquisição de Serviços para Gestão das Piscinas Municipais de Condeixa-a-Nova, por 

mais um ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos.  

 
C.2. Divisão Administrativa e de Recursos Humanos  

C.2.1. Serviço Jurídico e de Contraordenações  

 

2.1.1. Pedido de responsabilidade civil extracontratual do Município relativo a danos 

causados em elevador – Proposta de indeferimento – Decisão Final. 

 

------------Foi presente a documentação relativa ao assunto mencionado em epígrafe, que se 

junta à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o número 11.  

 ------------Foi presente reclamação apresentada no dia 01 de outubro de 2021, pela 

Administração do Condomínio sita na Rua Olival de Todos, Edifício Conímbriga Garden, Blocos 

A, B e C, relativamente a uma avaria no elevador do Bloco A, o qual não estava a funcionar 

porque o poço onde este se encontra estar com água e os interruptores de andamento de 

cabos estarem submersos. A Administração pede a responsabilização desta Câmara pelo 

sucedido e a respetiva indemnização dos danos. -------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação nº3937, de 28.03.2022, do Serviço de Apoio 

Jurídico, apreciando a questão e pronunciando-se em sentido desfavorável à pretensão, 

parecer este que se anexa à presente deliberação, dela fazendo parte integrante para todos os 

efeitos legais.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------A Administração foi notificada nos termos do art.121º do Código do Procedimento 

Administrativo, para efeitos de Audiência Prévia, não tendo apresentado qualquer documento 

que consubstanciasse alguma alteração da proposta de indeferimento anteriormente 

comunicada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em face destes elementos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere concordar 

com a proposta de decisão apresentada no referido parecer jurídico e, com os fundamentos de 

facto e de direito nele constantes, indefira o pedido de responsabilidade civil apresentado pela 

representante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Luís Silva interveio para referir que perante os dados apresentados e 

a existência de uma rotura comprovada, não entende como é que o Município não assume a 

responsabilidade do presente caso.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Vereador Nuno Claro interveio para referir que não acompanha a proposta de 

indeferimento apresentada, dado que o parecer jurídico que sustenta a mesma é assente em 

suportes técnicos muito frágeis, não tendo ficado sequer demonstrado a realização de uma 

visita ao local.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por maioria e em minuta para produção de efeitos imediatos, com 

os votos contra dos Srs. Vereadores do PSD. -----------------------------------------------------------------  

 

D. Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento  

D.1. Divisão de Planeamento Urbanístico e de Reabilitação Urbana  

 

1.1. Processo nº 01/2021/14 em nome de José Luís Moreira, para legalização de obras de 

alteração e ampliação de habitação e legalização de obras de construção de um anexo 

destinado a arrumos, sito em Casal da Barreira, Ega, Freguesia de Ega.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/14 em nome de José Luís Moreira, para 

legalização de obras de alteração e ampliação de habitação e à legalização de obras de 

construção de um anexo destinado a arrumos, sito em Casal da Barreira, Ega, Freguesia de 

Ega, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, no dia 19/05/2022, 

a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 12. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades ou respetivas isenções sob a 

forma de termo de responsabilidade, emitidos por técnico legalmente habilitado para o efeito e 

fundamentados na legislação aplicável em vigor: projeto de estabilidade, projeto de 

alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha eletrotécnica), projeto de instalação de gás, 

devidamente visado por entidade licenciadora, projeto de redes prediais de águas e esgotos, 

projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, estudo do comportamento térmico, 

projeto de segurança contra incêndios, projeto acústico, projeto de águas pluviais, projeto de 

arranjos exteriores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Juntamente com os projetos de especialidade deve apresentar levantamento 

topográfico em suporte editável para inserção em Sistema de Informação Geográfica [SIG]. -----  

 ------------Não sendo um condicionalismo de aprovação do projeto de arquitetura, deverá o 

requerente ser informado, como chamada de atenção, caso seja efetivado o destaque 

constante do processo nº 08/2021/29, de que deverá juntar ao presente processo certidão de 

registo predial atualizada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos 

 

1.2. Processo nº 01/2021/35 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras 

de ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos, sito em Casal da Estrada, 

União das Freguesias de Sebal e Belide.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/35 em nome de Maria Augusta Mariquinhas 

Deveza para obras de ampliação de um edifício destinado a garagem e arrumos, sito em Casal 

da Estrada, União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei 

nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 18/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 13. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo a requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------O prazo de execução da obra é de 2 meses conforme requerido. ---------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade, 

projeto de águas pluviais, projeto segurança contra incêndios [ficha segurança]. --------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos 

 

1.3. Processo nº 01/2021/36 em nome de Maria Augusta Mariquinhas Deveza para obras 

de alteração de um edifício destinado a arrumos, sito em Casal da Estrada, União das 

Freguesias de Sebal e Belide.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/36 em nome de Maria Augusta Mariquinhas 

Deveza para obras de alteração de um edifício destinado a arrumos, sito em Casal da Estrada, 

União das Freguesias de Sebal e Belide, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, no dia 18/05/2022, 

a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------O prazo de execução da obra é de 2 meses conforme requerido. ---------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade, 

projeto de águas pluviais. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo da 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos 

 



                                   (Reunião ordinária de 25-05-2022)               Página 28 de 37 

 
   

 

 
MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA  

  Câmara Municipal  

 
 

1.4. Processo nº01/2022/7 em nome de José Francisco Alves, para obras de ampliação e 

alteração de habitação e anexo, sito em Casal Novo, União das Freguesias de Condeixa-

a- Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº01/2022/7, em nome José Francisco Alves, para obras de 

ampliação e alteração de habitação e anexo, sita em Casal Novo, União das Freguesias de 

Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 

16 de dezembro, na sua atual redação. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 09/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 09/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo 

sob o número 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------Efetuar a pré-instalação da plataforma elevatória; -----------------------------------------------  

 ------------O prazo para execução das obras é de 12 meses, conforme requerido; -------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá entregar os projetos das seguintes especialidades, nomeadamente: projeto de 

estabilidade, projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha eletrotécnica), 

projeto de instalação de gás, devidamente visado por entidade licenciadora, projeto de redes 

prediais de águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de telecomunicações, estudo 

do comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, projeto acústico, projeto de 

águas pluviais e projeto de arranjos exteriores. ---------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos 

 

1.5. Processo nº01/2022/13, em nome de Daniel Martins Neves, para obras de construção 

de edifico destinado a arrumos e muros, sita em Casal dos Pocinhos, União das 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo de obras 01/2022/13, em nome de Daniel Martins Neves, 

para obras de construção de edifico destinado a arrumos e muros, sita em Casal dos Pocinhos, 
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União das Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 20º do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ----------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 09/05/2021, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 09/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer integrante, como documento anexo 

sob o número 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura referente 

à construção de edifício destinado a arrumos, bem como a construção de muro, nos termos do 

art.º 20º, do Decreto-Lei 555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação, devendo o 

requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: ----------------------------------------------------  

 ------------Deverá entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade, 

projeto de águas pluviais e projeto de arranjos exteriores. -------------------------------------------------  

 ------------O prazo para execução das obras é de 12 meses conforme requerido. --------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos 

 

1.6. Processo nº 01/2021/91 em nome de Carlos Manuel Narciso Gaspar para obras de 

construção de anexo, sito em Furadouro, Freguesia de Furadouro.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2021/91 em nome de Carlos Manuel Narciso Gaspar 

para obras de construção de anexo, sito em Furadouro, Freguesia de Furadouro, nos termos 

do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. -----------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 17/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, no dia 18/05/2022, 

a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 17. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------O prazo de execução da obra é de 3 meses conforme requerido. ---------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades: projeto de estabilidade, 

projeto de águas pluviais, projeto de arranjos exteriores. ---------------------------------------------------  
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 ------------Deverá cumprir com os condicionalismos constante do parecer emitido pelas 

Infraestruturas de Portugal e E-Redes, os quais se juntam por fotocópia à presente ata para 

dela fazer parte integrante, para dela fazer parte integrante como documento anexo sob o 

número 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Os pareceres emitidos pelas entidades externas acima referidas, deverão ser 

remetidos ao requerente para tomada de conhecimento. ---------------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.7. Processo nº 14/2022/3 em nome de Maria Isabel Duarte Nunes, para verificação das 

condições de segurança e salubridade e do estado de conservação de uma edificação 

sita em Rua do Fundo da Rua, em Casmilo, Freguesia de Furadouro. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à tomada de decisão 

relativamente às condições de segurança e de salubridade e do estado de conservação de 

uma edificação sita em Rua do Fundo da Rua, em Casmilo, Freguesia de Furadouro, nos 

termos do nº 2 e do nº 3 do artigo 89º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também o Auto de Vistoria datado de 03/05/2022, confirmado pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento em 17/05/2022, o 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 18. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal determine a realização de obras de demolição ou 

de reconstrução necessárias à correção de más condições de segurança por a edificação 

ameaçar ruína e oferecer perigo para a saúde pública e para a segurança de pessoas, 

conforme se encontram descritas no auto de vistoria de 03/05/2022, nos termos do nº 2 e do nº 

3 do artigo 89º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, sob pena 

de incorrer em contraordenação punível nos termos estabelecidos na alínea s) do nº 1 do artigo 

98º, do mesmo diploma e no prazo proposto para o efeito. ------------------------------------------------  

 ------------Obras a realizar:-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Solução A - Obras de demolição; ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Demolição integral do edifício; 

 ------------Remoção dos materiais resultantes da demolição e encaminhamento a operador 

licenciamento para o efeito; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Limpeza do terreno; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Reparação/Isolamento das paredes das edificações contíguas caso estas fiquem 

danificadas ou sem qualquer material de revestimento após a demolição; -----------------------------  

 ------------Solução B - Obras de Reabilitação para legalização das alterações introduzidas 

considerando a utilização do edifício para arrumos; ----------------------------------------------------------  

 ------------Reconstrução da fachada principal, legalizando as alterações introduzidas; --------------  

 ------------Reconstrução da cobertura sem alteração do tipo de revestimento (telha cerâmica). --  

 ------------Aplicação de caixilhos nos vãos, de modo a evitar a intrusão; --------------------------------  

 ------------Condições a cumprir para a execução das obras: ------------------------------------------------  

 ------------Para a execução das obras necessárias à correção das deficiências descritas deverá 

ter em atenção o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Compete ao proprietário, tomar todas as diligências necessárias e obrigatórias no 

sentido de aquando da execução dos trabalhos supra descritos, ser preservada a integridade 

física e de salubridade dos edifícios contíguos; ---------------------------------------------------------------  

 ------------Executar apenas as obras necessárias à correção das deficiências detetadas, sem 

introduzir alterações ao edifício; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Comunicar à Câmara Municipal, até 5 dias antes, o início das obras; ----------------------  

 ------------Proceder à remoção e transporte a vazadouro de todo o entulho, de modo a deixar o 

local limpo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Não pintar, colorir ou revestir quaisquer elementos exteriores, sem prévia consulta 

aos serviços técnicos da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ------------Nos termos do n.º 4 do art.º 89º e do n.º 2 do art.º 90º-A do RJUE, deverá apresentar 

os seguintes elementos instrutórios necessários à execução das obras acima referidas, que 

valem como comunicação prévia, nos termos do auto de vistoria anteriormente referido, no 

prazo de 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Solução A – obras de demolição integral; ----------------------------------------------------------  

 ------------Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio(s) abrangido(s); -------------------------------------------------------  

 ------------Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira 

a faculdade da realização das obras acima referidas; -------------------------------------------------------  

 ------------Plano de Demolição com indicação do local e operador licenciado para 

encaminhamento dos materiais resultantes da demolição; -------------------------------------------------  

Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo diretor de obra; 

Número do alvará, ou registo de outro título habilitante emitido pelo InCI, IP, que lhe confira 

habilitações adequadas à natureza e valor da obra;----------------------------------------------------------  
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 ------------Solução B – obras de reabilitação (legalização das alterações introduzidas com obras 

ainda por realizar, considerando a utilização do edifício para arrumos); --------------------------------  

 ------------Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor, emitida pela conservatória 

do registo predial referente ao prédio(s) abrangido(s); -------------------------------------------------------  

 ------------Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que lhe confira 

a faculdade da realização das obras acima referidas; -------------------------------------------------------  

 ------------Projeto de arquitetura, a apresentar nos termos da alínea f) do n.º 15 da portaria 

113/20215 de 22.04; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Projetos de especialidades, a apresentar em função do tipo de obra a executar (e do 

uso previsto para a mesma), com os respetivos termos de responsabilidade dos técnicos 

autores dos projetos quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Projeto de estabilidade que inclua o projeto de escavação e contenção periférica; -----  

 ------------Projeto de águas pluviais; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Termo de responsabilidade subscrito por autor de projeto legalmente habilitado 

quanto ao cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis; -------------------------  

 ------------Comprovativo de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos termos da Lei n.º 

31/2009 de 03.07; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Prova de validade da inscrição do(s) técnicos em associação pública de natureza 

profissional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Fotografias do imóvel sempre que se trate de obras de alteração, reconstrução, 

ampliação ou existam edificações adjacentes; -----------------------------------------------------------------  

 ------------Ficha de elementos estatísticos previstos na Portaria n.º 235/2013, de 24 de julho; ----  

 ------------Estimativa orçamental; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Calendarização da obra; --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Termo de responsabilidade assinado pelo diretor de fiscalização de obra e pelo 

diretor de obra; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Número do alvará, ou registo de outro título habilitante emitido pelo InCI, IP, que lhe 

confira habilitações adequadas à natureza e valor da obra; ------------------------------------------------  

 ------------Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação de danos 

emergentes de acidentes de trabalho, nos termos previstos na Lei 100/97 de 13.09; ---------------  

 ------------Apólice de seguro de construção, quando for legalmente exigível; --------------------------  

 ------------Plano de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho; --------------------------------------------  

 ------------Livro de obra; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá o proprietário ser informado que poderá haver lugar à apresentação de outros 

elementos e projetos de especialidade caso o edifício tenha outro uso; --------------------------------  
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 ------------Deverá ser remetido ao proprietário, por fotocópia, auto de vistoria datado de 

03/05/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Findo este prazo [60 dias] se a situação se mantiver, esta Câmara Municipal, face ao 

que dispõem os artigos 91.º, 107.º e 108.º do diploma legal atrás citado, poderá encetar as 

diligências necessárias para mandar proceder à execução dos trabalhos acima referidos por 

pessoal desta Autarquia, depois de previamente tomar posse administrativa da referida 

edificação, ficando todas as despesas a expensas dos proprietários, podendo ainda incorrer 

em contraordenação punível nos termos estabelecidos na alínea s) do n.º 1 do art.º 98.º da 

legislação referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Para tomada de conhecimento, informa-se a Câmara Municipal que a Divisão de 

Planeamento Urbanístico e Reabilitação Urbana [DPURU], em 19/05/2022, pelo oficio nº 1628, 

informou o proprietário do teor do referido auto de vistoria e informou que deveria, de imediato, 

como medida preventiva, vedar o acesso ao interior do lote e sinalizar o risco de queda de 

materiais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.8. Processo 14/2022/8 referente à reclamação apresentada pelo Centro de Condomínio 

do Lote B11 fração H, Urbanização Nova Conimbriga II, Condeixa-a-Nova sobre o ruido 

proveniente do funcionamento de um estabelecimento de panificação.  

 

 ------------Foi presente o processo 14/2022/8, assim como a informação constante do mesmo, 

com o registo interno nº5160 datada de 27/04/2022, subscrita pelo arquiteto João Cunha 

Pimenta, referente à reclamação apresentada pelo Centro de Condomínio do Lote B11 fração 

H Urbanização Nova Conimbriga II em Condeixa-a-Nova sobre o ruido proveniente do 

funcionamento de um estabelecimento de panificação, com vista à apreciação e tomada de 

decisão, da qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como 

documento anexo sob o número 19. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a informação apresentada e, caso 

concorde com o teor da mesma, conceda o prazo de 30 dias para que a entidade exploradora 

do estabelecimento apresente um pedido de certidão de compatibilidade ao abrigo do nº4 do 

artigo 18º do Sistema da Indústria Responsável (SIR), sob pena de, não o fazendo, ser 

determinada a cessação da utilização e /ou a imposição das medidas cautelares de suspensão 

da atividade ou do encerramento preventivo do estabelecimento ao abrigo do artigo 72º do SIR. 

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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1.9. 2ª Revisão do Plano Diretor Municipal [PDM] de Montemor-o-Velho - Ratificação do 

ato administrativo datado de 16/05/2022.  

 

 ------------Foi presente informação técnica datada de 09/05/2022, interno nº 5861, elaborada 

pelo arquiteto João Cunha Pimenta, que se junta por fotocópia à presenta ata para dela fazer 

parte integrante, como documento anexo sob o número 20, relativa à 2ª Revisão do PDM de 

Montemor-o-Velho, com vista à ratificação do ato administrativo praticado por despacho de 

16/05/2022 pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere ratificar o ato administrativo, nos termos 

do disposto do nº3 do artigo 35º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, conjugado com nº3 do 

artigo 164º, do Código de Procedimento Administrativo, no qual o sr. Presidente da Câmara 

aprovou a proposta apresentada na referida informação técnica, referente à 2ª Revisão do 

PDM de Montemor-o-Velho, considerando que não existem questões que coloquem em causa 

a articulação com o Plano Diretor Municipal de Condeixa-a-Nova. ---------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.10. Processo nº 01/2022/12 em nome de André Moita Canais para obras de alteração e 

ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Ega, Freguesia de Ega.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2022/12 em nome de André Moita Canais para obras 

de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e muros, sito em Ega, Freguesia de Ega, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. -------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 09/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento, no dia 09/05/2022, 

a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 21. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo o requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------O prazo de execução da obra é de 24 meses conforme requerido. -------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades ou termos de especialidade: 

projeto de estabilidade, projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha 

eletrotécnica), projeto de instalação de gás, devidamente visado por entidade licenciadora, 

projeto de redes prediais de águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de 
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telecomunicações, estudo do comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, 

projeto acústico, projeto de águas pluviais, projeto de arranjos exteriores. -----------------------------  

 ------------O projeto cumpre o Decreto-Lei nº 163/2008, de 08 de agosto, pelo que fica 

condicionado a pré-instalação da plataforma elevatória. ----------------------------------------------------  

 ------------O projeto está elaborado em dois artigos urbanos, 2704 e 4081, pelo que deverá 

proceder a anexação dos artigos referidos e entregar a certidão do registo predial devidamente 

atualizada, ficando o licenciamento condicionado à sua apresentação. ---------------------------------  

 ------------Deve entregar levantamento topográfico georreferenciado com a delimitação da 

propriedade unificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deve cumprir com os condicionalismos dados pelo parecer emitido pelas 

Infraestruturas de Portugal, o qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte 

integrante, como documento anexo sob o número 22, [oficio 5151CBR220429 de 29/04/2022], 

devendo o mesmo ser remetido ao requerente, por fotocópia. --------------------------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo do 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.11. Processo nº 01/2022/15 em nome de Daniela Filipa Ferreira Galvão para legalização 

de obras de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e comércio e serviços (no 

piso térreo), sito em Casével, Freguesia de Ega.  

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao processo nº 01/2022/15 em nome de Daniela Filipa Ferreira Galvão 

para legalização de obras de alteração e ampliação de habitação unifamiliar e comércio e 

serviços (no piso térreo), sito em Casével, freguesia de Ega., nos termos do artigo 20º, do 

Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. ----------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 09/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 05/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 23. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de arquitetura, nos 

termos do artigo 20º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

devendo a requerente cumprir com os seguintes condicionalismos: -------------------------------------  

 ------------Deve entregar os projetos das seguintes especialidades ou termos de especialidade: 

projeto de estabilidade, projeto de alimentação e distribuição de energia elétrica (ficha 
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eletrotécnica), projeto de instalação de gás, devidamente visado por entidade licenciadora, 

projeto de redes prediais de águas e esgotos, projeto de instalações telefónicas e de 

telecomunicações, estudo do comportamento térmico, projeto de segurança contra incêndios, 

projeto acústico, projeto de águas pluviais, projeto de arranjos exteriores. -----------------------------  

 ------------Todas as infraestruturas que seja necessário efetuar ficarão totalmente a cargo da 

requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 

 

1.12. Processo nº 05/2021/15 em nome de Ludovino Jesus Ferreira, relativo a pedido de 

informação prévia para obras de “construção de um edifício industrial de produtos 

agrícolas – secador de cereais”, sito em Venda da Luísa, Freguesia de Anobra. 

 

 ------------Foi presente o processo mencionado em epígrafe, com vista à apreciação e tomada 

de decisão, referente ao pedido de informação prévia para obras de “construção de um edifício 

industrial de produtos agrícolas – secador de cereais”, sito em Venda da Luísa, freguesia de 

Anobra, nos termos do artigo 16º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Foi presente também a informação técnica datada de 06/05/2022, confirmada pela 

Diretora de Departamento de Urbanismo, Ambiente e de Desenvolvimento no dia 09/05/2022, a 

qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante, como documento 

anexo sob o número 24. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Propõe-se que a Câmara Municipal delibere sobre a viabilidade do pedido de 

informação prévia conforme determina o artigo 16º, do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de 

dezembro, na sua atual redação, devendo ser cumpridos os condicionalismos impostos na 

informação técnica acima referida. --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deverá ser comunicado ao requerente que a informação prévia, por ter sido 

apreciada ao abrigo do nº 2 do artigo 14º do diploma legal já referido, tem por efeito a sujeição 

da operação urbanística em causa ao regime da comunicação prévia, a efetuar nos exatos 

termos em que foi apreciada, vinculando a Câmara Municipal no seu controlo sucessivo. --------  

 ------------Deverá ser remetida ao requerente, por fotocópia, informação técnica de 06/05/2022. 

 ------------Deliberação: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta aprovada por unanimidade e em minuta para produção de efeitos imediatos. 
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FINAL DA ATA 

 

 ------------E não havendo mais nada a tratar o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos 

eram treze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De tudo o que ocorreu no decurso dos trabalhos se lavrou a presente ata, que vai ser 

assinada pelo Sr. Presidente e pela Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 

que secretariou a reunião e deu indicação no sentido de elaborar a respetiva ata. ------------------  

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

A CHEFE DE DIVISÃO 

 


